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ختبار ال الدراسات االجتماعية  للصف الرابع االبتدائيأسئلة على منهج   
 الثانى الفصل الدراسى

 

 

 عند إعداد االختبار ُيراعى ما يلى :
 تتنوع أسئلة االختبار الواحد من حيث نمط السؤال  والمستوى الذي تقيسه.  -
درجة السؤال كاملة إذا قدم إجابة علمية يتم تقييم األسئلة ذات اإلجابات القصيرة بحيث يأخذ التلميذ  -

 منطقية.
 يراعى عند إعداد سؤال الخريطة أن يتضمن مفردات من دروس مختلفة. -
مفردة( ويتم التصحيح  51يتضمن االختبار ثالث أسئلة وكل سؤال يتضمن خمس مفردات بإجمالى ) -

 درجة(، وذلك على النحو التالى: 03من إجمالى  )

عدد  نمط السؤال
 المفردات 

كل درجة 
 مفردة

مجموع  
 الدرجات

اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة و كلمة )خطأ( :  األول السؤال
 .أمام العبارة غير الصحيحة

 )يمكن أن تكون أحد مفرداته مرتبطة بالخريطة(
5 2 10 

 ضع خًطا تحت  اإلجابة الصحيحة فيما بين القوسين: ثانيالسؤال ال
 10 2 5 تكون أحد مفرداته مرتبطة بالخريطة( )يمكن أن

 : الثالث ينقسم السؤال 
  جابات القصيرة  أسئلة ذات اإل: مفردتين* 

 تحليل الخريطة بمهارات قراءة و  ةخاص * ثالث مفردات
5 2 10 

 30  15 مجموعال
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 بلدنا في الحكم ونظام السّكانالوحدة األولى:  

 (أنماط سكان بلدنا الدرس األول )

 السؤال األول: اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة غير الصحيحة

  (      .    )ُتظهر الساعة السكانية نتائج التعداد السكانى الذى يتم إجراؤه كل عشر سنوات .5
  (       على زيادة عدد األطفال لدى األسرة. )يساعد تنظيم األسرة  .2
  (      )  يختلف توزيع سكان مصر  بين المحافظات. .0
  (      السكان الذين يعملون بالزراعة في المدن.  ) معظميقيم  .4
 (   يمثل سكان الحضر أكثر من نصف سكان مصر. )   .1
  (      أدى الزواج المبكر إلى زيادة نسبة السكان في الريف بمصر  ) .6
  (      معظم سكان الريف من انخفاض الدخل ومستوى المعيشة. ) يعاني .7
  (      هجرة سكان المدن إلى الريف في ظهور العشوائيات حول المدن. ) تسببت .8
( على الخريطة إلى أعلى محافظات الجمهورية من حيث 1يشير رقم ) .9

 (      ) عدد السكان.  

 

 

   

 (   يتوزع السكان على كل محافظات مصر بالتساوي. )     .11
 (      تزداد نسبة سكان الريف فى مصر عن نسبة سكان الحضر ) .11
 (         يعمل معظم سكان الحضر بالتجارة والصناعة والخدمات. ) .12

 
 

 السؤال الثاني: ضع خًطا تحت  اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 تعدادها السكانى كل ........ تجرى جمهورية مصر العربية .11

 سنة( ينوعشرخمسة   -عشرين سنة  –عشر سنوات  -)خمس سنوات 

 يتم إجراء حصر شامل للسكان فى مصر كل عشر سنوات عن طريق ..... .11
 –الجهاز المركزى للرقابة اإلدارية  – الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء –)وزارة الصحة والسكان  

 الجهاز المركزى للمحاسبات( 
 إذا ُدعيت إلى إلقاء ندوة لشباب الريف فمن األفضل أن يكون موضوعها عن .... .11

 ضرورة زيادة حجم األسرة الريفية( –ضرورة الهجرة إلى المدن  –أهمية حرفة الرعى  – أهمية تنظيم األسرة) 
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 .... في المستقبل فعليها إجراء جاتهم إذا أرادت الدولة جمع بيانات عن سكانها لتلبية احتيا .56
 حصر للمتقدمين للخدمة العسكرية(  –حصر للوفيات  – تعداد سكانى –) حصر لالحتياجات 

 
 

أقل محافظات مصر سكاًنا على الخريطة المقابلة  .11
 ( 1 – 1 –  2  - 1هي المحافظة رقم ...... ) 

 
 
 
 
  

 
عندما تريد اإلقامة فى محافظة حضرية فعليك  .11

بورسعيد  –)الوادى الجديد  التوجه إلى محافظة .... 
 المنيا( –الجيزة  –

 
 الرعى(  –التجارة  –الصناعة  –لسكان البدو هو....... )الزراعة النشاط االقتصادي األصلي  .11

 
 لمحافظة األقل سكاًنا فى جمهورية مصر العربية هى محافظة ..... ا .21

 شمال سيناء( -جنوب سيناء   –أسوان  –)الوادى الجديد 
 
 

أعلى محافظات مصر سكاًنا على الخريطة المقابلة هي  .21
 (1-1 - 2 -1. )........المحافظة رقم ..

 

 

 

 

 

 التاليةالسؤال الثالث: أجب عن األسئة 

 الحظ الخريطة المقابلة واستنتج

( على الخريطة إلى أقل محافظات مصر سكاًنا وهي محافظة 1يشير رقم ) .22
 ......... 
( إلى أعلى محافظات مصر سكاًنا وهي محافظة 2يشير رقم ) .21

 .......... 
 

( إلى إحدى المحافظات الصحراوية التي يقل عدد 1يشير رقم ) .21
 مليون نسمة وهى محافظة..........          سكانها عن 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

3 

2 



1 
 

 

 . حدد سبًبا واحًدا لزيادة حجم األسرة فى الريف عن الحضر .21

 

 اكتب تفسيًرا النخفاض عدد سكان محافظة جنوب سيناء .26
 

 اكتب مقترًحا للحد من هجرة سكان الريف إلى المدن .21
 

 ما رأيك في الموقف التالي؟ .21
 فى إحدى القرى المصرية تزوج شاب ويرغب فى إنجاب ثمانية أطفال       

 

  ؟على تنظيم األسرة يونالمصرإذا حرص  ماذا تتوقع .21

 
ما رأيك في الموقف التالي : يحرص أحد سكان الريف على هجرة أبنائه إلى المدن والسكن فى إحدى  .11

 المناطق العشوائية 
 

 تنظيم األسرة فى مصر  اكتب نتيجة واحدة قد تترتب على عدم .11
 اكتب دليالً واحًدا على أهمية الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بمصر .12

 

 (بلدنا لسّكان الثقافي التراثالدرس الثاني )

 السؤال األول: اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة غير الصحيحة

 (     البيئات المصرية )تتشابه لهجات السكان في كل  .11
 (       لعبت اللغة األمازيغية دوًرا مهًما في االنتصار في حرب أكتوبر ) .11

 (    محافظتي من المناطق التي ينتشر فيها إنشاد السيرة الهاللية وعزف الربابة. ) .01
 (      الهاللية)يشتهر سكان الصعيد باستخدام اآللة الموسيقية المقابلة في عزف السيرة  .13

 

   
 (         يتنوع التراث الثقافي لسكان مصر بتنوع المناطق التي يعيشون فيها  ) .11
 (        يشتهر سكان سيناء بإقامة سباقات الهجن   ) .11
 (    ) 1111استخدم الجيش المصري اللغة المصرية القديمة كشفرة في حرب أكتوبر  .11
 (      تشتهر بها محافظتي )فن التحطيب من الفنون التراثية التي  .11
 (       عدد السائحين لمصر ) على زيادةاالهتمام بالتراث الثقافي  يساعد  .11
 (        جدادنا المصريين القدماء . )أتتشابه  مظاهر احتفالنا بعيد شم النسيم حالًيا مع احتفال  .12

 

منظمة اليونسكو متحف النوبة بالمحافظة المشار إليها على  أنشأت .11
 (       )الخريطة  

 
 
 

 السمسمية
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 ( على الخريطة إلى منطقة تشتهر برقصة1يشير رقم ) .11
 (       )   "البمبوطية" باسم ُتعرف شعبية

 

 

 السؤال الثاني: ضع خًطا تحت  اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 ُتعّبر الصورة المقابلة عن أحد الفنون التراثية التي نشأت في مصر القديمة وهو فن  .11
 الشطرنج( -المصارعة -المبارزة -)التحطيب

 
 
 
 

 

بسبب إرسالها  1111فشل الجيش اإلسرائيلي في فك الشفرة المصرية المستخدمة في حرب أكتوبر  .13
 النوبية( –ليونانية ا -األمازيغية -باللغة ............)الهيروغليفية 

  
 

 توضح الصورة المقابلة أحد  الفنون  التراثية المنتشرة في محافظة .............  .11
 

 اإلسكندرية( -القاهرة -األقصر -) جنوب سيناء            

 
 
 
 
 
 
 

 الحظ الخريطة وحدد رقم المحافظة التي تشتهر بإنشاد السيرة الهاللية .11
 (1المحافظة -1المحافظة  -2المحافظة  -1)المحافظة
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احتفل المصريون القدماء بكثير من األعياد التي ما زلنا نحتفل بها حتى اليوم، مثل االحتفال  .11
 رأس السنة الميالدية( -شم النسيم -األم  -)الفطر   بعيد..........

 ............ يعد التراث النوبي في محافظة أسوان  امتداد للحضارة .11
 اإلسالمية( -اليونانية –الرومانية  -)المصرية القديمة                        

 يعتمد اقتصاد واحة سيوة على ........  .11
 الزراعة والتجارة( -السياحة والتجارة -الزراعة والسياحة -)الزراعة والصناعة             

أقامتها منظمة اليونسكو بأسوان لحفظ التراث الثقافي وهو تشير الصورة المقابلة إلى أحد المتاحف التي  .12
 الحضارة( -اآلثار -النوبة -متحف ........ )السيرة الهاللية

 
 
 
 
 
 
 

 السويس( -القاهرة -قنا -وطية بين سكان محافظة..... )اإلسكندرية رقصة البمب تنتشر .11
 السكان الذين يشتهرون  بالعزف على اآللة المقابلة هم سكان...  .11

 )مدن القناة ـ الصعيد ـ سيناء ـ واحة سيوة(

 
 

 السؤال الثالث: أجب عن األسئة التالية

 . حدد سبًبا واحًدا لنشاط السياحة في واحة سيوة في شهر أكتوبر من كل عام .11
 

 ؟المصريما العالقة بين التراث الثقافي واالقتصاد  .13
 

 اكتب تفسيًرا واحًدا ألهمية التراث الثقافي المصري .11
 

 اكتب مقترًحا  لالستفادة من التراث الثقافي الوطني بمحافظتك في دعم االقتصاد المصري .11
 

 اكتب نتيجة واحدة ترتبت على اهتمام الدولة بالتراث الثقافي .11
 

 دلل على أن فن التحطيب له أصول مصرية قديمة . .31

 

 سبب االحتفال(   -النوبة من حيث )مظاهر االحتفالسكان التراث الثقافي لسكان واحة سيوة وقارن بين  .31
 

 التراث الثقافي لسكان النوبة  التراث الثقافي لسكان واحة  وجه المقارنة

 السمسمية
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 سيوة

   سبب االحتفال

   مظاهر االحتفال

 

 

 الخريطةالحظ الخريطة المقابلة واكتب مدلول األرقام على 

( على الخريطة إلى منطقة تشتهر 1يشير رقم ) .32
 د حصاد التمور والزيتون كل عام  باالحتفال بعي

..........  
  

( على الخريطة إلى محافظة تم 2يشير رقم ) .31
 إنشاء متحف النوبة بها ..........

 
ى محافظة تشتهر ( على الخريطة إل1يشير رقم ) .31

 ............ بسباق الهجن 
 

 
 

 

 (نماذج للمشكالت االجتماعية فى بلدناالدرس الثالث:  )

 السؤال األول: اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة غير الصحيحة

 (       تزداد نسبة األمية بين اإلناث عن الذكور.                     ) .31

 (         على عمل. )كلما زادت نسبة األمية زادت معها فرصة الحصول  .33

 (       تزداد نسبة البطالة واألمية فى الحضر عن الريف. ) .31

 (       تمثل األمية مشكلة  اقتصادية تواجه المجتمع المصرى.    ) .31

 (      إذا كنت من سكان محافظة المنيا فأنت تسكن في أعلى محافظات مصر من حيث نسبة  األمية ) .31

 (                                جائية  بين الشعب المصرى إلى التحاق جميع األطفال بالمدارس. )يرجع ارتفاع نسبة األمية اله .11

 (      تقلل األمية من فرص العمل المتاحة أمام الفرد.  ) .11

إذا استطاع زميلك تشغيل األجهزة التكنولوجية والتواصل من خاللها فهو يعاني من األمية المعلوماتية  .12

( .        ) 

 (          استخدم المصريون القدماء الكتابة الهيروغليفية في تسجيل أخبارهم وإنجازاتهم.    ) .11

 (                تقتصر مشكلة األمية الهجائية على جمهورية مصر العربية.  ) .11

 
 
 
 

 السؤال الثاني: ضع خًطا تحت  اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 
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 النفسية( –االجتماعية  –السياسية  –كالت ..... )االقتصادية مشكلة األمية  في مصر من المش .11

الهجائية  –البصرية  –عدم قدرة أحد جيرانك على القراءة والكتابة تعرف باألمية ..... )التكنولوجية  .13

 البيئية( –

القاهرة  –البحر األحمر  –ثانى أعلى محافظات مصر من حيث نسبة األمية محافظة    ...... )المنيا  .11

 بنى سويف ( –

الهيئة  –تسعى مصر للقضاء على األمية الهجائية لذا أنشأت .....  )الهيئة القومية للتأمين االجتماعى  .11

 مركز دعم واتخاذ القرار( –الهيئة العامة لتعليم الكبار  -العامة لالستعالمات 

تؤدى مشكالت األمية والفقر والبطالة إلى ارتفاع   ......  .97

معدل  –خار معدل االد –معدل الرفاهية  –)متوسط عمر األفراد 

 الجريمة(

الذى يدل على أعلى محافظات مصر  من حيث نسبة  الرقم .08

 (  1 -1 -2 – 1األمية ..... ) 

 
 
 
 

 

 
 االجتماعية المنتشرة في مصر هي.............    المشكالت أكثر .11

 )األمية ـ البطالة ـ الزواج المبكر ـ التلوث(                 

 

 ( 1 -1 -2 – 1األرقام تدل على أقل محافظات مصر من حيث نسبة األمية ..... )  أى- .02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السؤال الثالث: أجب عن األسئة التالية
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 حدد سبًبا واحًدا لقدوم طالب العلم إلى مصر فى عصر المصريين القدماء. .11
 واحًدا النتشار األمية بين سكان مصر  اكتب تفسيًرا  .04
 انتشار األمية فى الدولة  اكتب نتيجة واحدة تترتب على .11
 من بتمبرس شهر من لمحو األمية فى الثامن اكتب تفسيًرا واحًدا الحتفال منظمة اليونسكو باليوم الدولى .08

 عام  كل
 اكتب دليالً واحًدا على اهتمام المصريين القدماء بالتعليم .09
 اكتب مقترًحا للقضاء على مشكلة األمية بمحافظتك   .11

 
 ماذا تقول في الموقف التالي؟ .11
 شخص يرفض الذهاب إلى المدرسة إلستكمال دراسته          
 ؟ماذا يحدث إذا تم القضاء على مشكلة األمية فى مصر .78

 

 الدرس الرابع: نظام الحكم في بلدنا

 السؤال األول: اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة غير الصحيحة:

 ( )  ى تنفيذ الخطة العامة للدولة.يشارك رئيس الوزراء في اإلشراف عل .11

 (    رئيس الوزراء  حاليا منصب رئيس اإلدارة المركزية  قديًما. ) منصب يقابل .92
 (     )  مجلس النواب جميع فئات المجتمع المصري. أعضاء يمثل .90
 (     )          تخضع السلطة التنفيذية للرقابة من السلطة التشريعية. .94
 (     )           على رأس نظام الحكم في مصر القديمة. الوزير كان .91
 (     )   الجمهورية السلطة القضائية في مصر. رئيس يمثل .96
 (     )   الحكومة بسن قوانين لحماية البيئة من التلوث. تختص .97
 (     )   رئيس الجمهورية نصف أعضاء مجلس النواب. يختار .98
 (     ) تمثيل الشعب المصري في المجالس النيابية على الشباب.    يقتصر .99

 (     )  نواب يمثلون الشباب والمرأة على تقدم المجتمع. وجوديساعد  .533
 (     )  النواب توجيه استجواب ألحد أعضاء  الحكومة. لمجلسيمكن  .535
   (     )         رة شئون البالد.رئيس الجمهورية في إدا  الحكومة تساعد .532
 (     ) مع رئيس الجمهورية في وضع الخطة العامة للدولة. الحكومة تشترك .530
 (     )                    جزء من السلطة التنفيذية. الحكومةتعد  .534

 

 السؤال الثاني: ضع خًطا تحت  اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

 سن قوانين لحماية األطفال ومنع استغاللهم هى .....الجهة المسئولة عن  .111

 المحلية (السلطة –السلطة التنفيذية -السلطة التشريعية  –السلطة القضائية 
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 التحكيم(.-التوريث-االنتخاب-يتولى رئيس الجمهورية الرئاسة عن طريق .....)التعيين- .536
 –المجلس المحلى   -مجلس النواب  –يمثل السلطة التشريعية فى مصر  .....)مجلس الوزراء  - .537

 مجلس الدولة (.
أن المسئول عن إصدار قرار إعالن الحرب في حالة تعرض البالد ألخطار خارجية هو  أتوقع .538

 المجلس المحلي(.-وزير الدفاع  -رئيس الجمهورية-.......)رئيس الوزراء
السلطة -السلطة التشريعية-مع رئيس الجمهورية في وضع الخطة العامة للدولة ......)الحكومة يشترك .539

 المجلس المحلي(-القضائية
 –رئيس الدولة -الوزراء في حالة وجود مشكلة في وزاراتهم.......)رئيس الحكومة  باستجوابقوم ي .553

 مجلس النواب  ( –المجلس المحلى 
 عن سن القوانين في مصر هى .............  المسئولةالجهة  .111

 ) مجلس النواب ـ المجلس المحلي ـ دار القضاء العالي ـ مجلس الوزراء(

 

 جب عن األسئة التاليةالسؤال الثالث: أ

 تترتب على تمثيل المرأة والشباب في المجالس النيابية. واحدةنتيجة   اكتب .552
 منصب رئيس الوزراء. هميةاكتب تفسيًرا واحًدا أل .550
 نتيجة واحدة ترتبت على تأسيس نظام حكم قوي وثابت فى مصر القديمة . اكتب .554
 منصب رئيس الجمهورية. اكتب سبًبا واحًدا ألهمية .551
 منصب الفرعون فى مصر القديمة . واحًدا على أهمية دليالً اكتب  .556
 مجلس النواب المصري. اكتب تفسيًرا واحًدا ألهمية .557
 مقترًحا واحًدا لتوعية زمالئك بضرورة المشاركة فى االنتخابات المدرسية . اكتب .558
 ما التصرف الذي ستقوم به في الموقف التالي؟  .111

 مسنا يحرص على الذهاب  لمقر لجنته االنتخابية الختيار عضو مجلس النواب. رجالرأيت 
  ؟الذي ستقوم به في المواقف التالي التصرف ما .523

 ال يرغب أحد أقاربك في الذهاب للتصويت فى االنتخابات الختيار أعضاء مجلس النواب.

 

 (محافظتي؟ يحكم منالدرس الخامس )

 أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة غير الصحيحةالسؤال األول: اكتب كلمة )صواب( 

 (      المحافظ بحفظ األمن والنظام داخل اإلقليم         ) يختص .525
 (      يشرف المحافظ على المشروعات القومية بالدولة  )  .522
 (     المحلي بصيانة وتطوير المدارس والمستشفيات بالمحافظة ) المجلسيهتم  .520
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 (      العشوائيات في منطقة السيدة زينب بالقاهرة من مسئوليات المحافظ )تطوير  .524
 (     محافظة المنيا الترشح للمجلس المحلي بمحافظة القاهرة ) لسكانيمكن  .521
 (      يتشابه حكام األقاليم قديًما والمحافظين حالًيا في بعض المهام المكلفين بها ) .526
 (       طويرها )مسئول عن تحسين محافظته وت مواطنكل  .527

 

 السؤال الثاني: ضع خًطا تحت  اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 شبكات الصرف الصحي بإحدى مدن محافظة الدقهلية من مسئوليات  وإصالحصيانة  .121
 رئيس الوزراء(  -رئيس الجمهورية -المجلس المحلي -النواب)مجلس       

 
 تخصيص مساحة من أرض المحافظة الستصالحها وزراعتها؛ من مسئوليات  .121

 رئيس الوزراء(   -وزير الزراعة  -المحافظ -)رئيس الجمهورية         

 المحافظ حالًيا منصب ........... قديًما  منصب يقابل .111

 الكاتب ( -حاكم اإلقليم  -الوزير -)الفرعون         
 

 أحد سكان محافظة اإلسكندرية لمشكلة ما فإن الشخص المسئول عن حمايته هو .........  تعرض إذا .111

 (الوزراء رئيس - العدل وزير – اإلسكندرية محافظ -النواب مجلس رئيس)          

عن محافظة المنوفية لمدة ثالثة أيام(؛ الشخص المسئول عن متابعة هذه المشكلة  المياه)انقطعت   .112
 ......وحلها هو ...

 رئيس الوزراء(  -وزير الموارد المائية والري -المحافظ -)رئيس الجمهورية        
 

 جديدة بمحافظة الشرقية وتشجيع الشباب على العمل بها من مسئوليات .......... أسواقإنشاء  .111
 المحافظ( -رئيس الوزراء  -الوزير -)رئيس الجمهورية           

 
أحياء محافظة القاهرة وتوفير صناديق جمع القمامة بشوارعه الر ئيسية من اإلشراف على نظافة أحد  .111

 مسئوليات...........
 المجلس المحلي(  -رئيس الوزراء -رئيس الجمهورية -)مجلس النواب       

 

 الخدمات والمرافق في محافظتي من مهام ................          جودةمتابعة  .111

 الوزراء ـ المحافظ ـ رئيس الجمهورية()رئيس الوزراء ـ        
 
 

 السؤال الثالث: أجب عن األسئة التالية

 لكل إقليم في مصر القديمة لتعيين حاكم حدد سبًبا واحًدا .113
 لضرورة انتخاب المجلس المحلي من أبناء المحافظة   حدد سبًبا واحًدا .111
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  لكل محافظة لتعيين محافظ  تفسيًرا اكتب .111

  واحدة للمجلس المحلى بمحافظتك   مهمةاكتب  .111

 اكتب دوًرا واحًدا يمكنك القيام به  كمواطن في تطوير محافظتك .148

 محافظته(بعض مهام رئيس الجمهورية في على صحة العبارة )المحافظ يقوم ب دلل .111

 ؟بين المحافظ  والمجلس المحلي للمحافظة العالقةما  .112

 أوجه التشابه بين مهام كل من )حاكم اإلقليم والمحافظ( حدد .341

 قارن بين مهام كل من رئيس الجمهورية والمحافظ .111

 المحافظ رئيس الجمهورية وجه المقارنة

  المهام
 
 
 
 
 

 

 

 

 بين اختصاصات كل من مجلس الوزراء والمجلس المحلي  قارن .111

 المجلس المحلي مجلس الوزراء  وجه المقارنة

     االختصاصات  
 

 

 

 

 : في الموقف التالي مع التبرير رأيكعن  عبر .341

 شخص يشارك جيرانه في تشجير المنطقة التي يعيشون فيها -
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 األماكن السياحية والتراثية في بلدناالوحدة الثانية:  

 

 (تراثنا الوطنيالدرس األول )

 الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة غير الصحيحةالسؤال األول: اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة 

 والطبيعية )    (تساعدنا قائمة التراث العالمي على معرفة مواقعنا التراثية الثقافية  .547
  السائحين لمعبد األقصر، تعد زيارة لمنطقة تراث طبيعي. )      ( زيارة .111

 بمالحظة الخريطة نستنتج أن محمية رأس محمد تقع في إحدى محافظات الحدود )     (   .549
 
 
 
 
 
 
 

 

   تخيل أنك ذهبت في رحلة إلى معبد الكرنك فأنت بذلك تقوم بزيارة منطقة للتراث الثقافي .513

  )     ( 

 ( تم إنشاء القالع لحماية البالد من األعداء وهي تعد من مناطق التراث الطبيعي )    .515
 

 تشير الصورة المقابلة ألحد مظاهر التراث الثقافي في مصر )    (  .512
 

  

 

إذا ذهبت في رحلة إلى منطقة الوادي الملون في سيناء فأنت بذلك تكون قمت بزيارة منطقة تراث  .510
 طبيعي )     (  

 



11 
 

 المقابلة ألحد المعالم السياحية  في محافظة القاهرة   )      (تشير الصورة  .514

 

 

( على الخريطة ألحد مناطق 1يشير رقم ) .511

 )     (   التراث الثقافي في الفيوم

 

 

 

السؤال الثاني: ضع خًطا تحت  اإلجابة الصحيحة مما بين 
 القوسين 

 ( على الخريطة المقابلة إلى ......1رقم ) يشير .113

محمية  -محمية وادي الريان –محمية رأس محمد   -محمية نبق) 

  الغابة المتحجرة(

 تم تشييد القالع والحصون في مصر قديًما بهدف ..... .111
 

 توفير حياة كريمة(  -توفير المساكن -جذب السياح -)حماية البالد
 

التى خصصت يوما عالميا للتوعية بحماية  منظمةال .111

 اليونسكو( -الفاو -السياحة -التراث الوطني هى منظمة ........  )اليونسيف
 

 زيارة أحد مواقع التراث الطبيعي في القاهرة فإنك سوف تتوجه لزيارة  أردت إذا .111

 محمية وادي الريان( –قلعة صالح الدين  –محمية الغابة المتحجرة  -)برج القاهرة
 

من الخريطة أن محمية وادي الريان تقع في  نستنتج  .131

....... 

 الدلتا( –شبه جزيرة سيناء  -الصحراء الغربية -) الصحراء الشرقية

 
 
 
 
 

1 

محمية وادي 

 الريان

1 



11 
 

 أردت زيارة أحد مناطق التراث الثقافي في طابا فإنك سوف تتوجه لزيارة .......... إذا- .131

 قلعة صالح الدين( -قلعة قايتباي -األهرامات –)محمية رأس محمد 

 السؤال الثالث: أجب عن األسئة التالية

 الخريطة المقابلة واكتب مدلول األرقام على الخريطةالحظ 

رة األشجار من محافظة يوجد بها محمية تضم مجموعة( على الخريطة إلى 1رقم ) يشير .132  على المتحجِّ

 وهى محافظة .......... صخرية شكل قطع

 قلعة بها يوجد مدينة إلى الخريطة على( 2) رقم يشير .560
   .......الدين وهى مدينة  صالح

 

 ..الخريطة إلى محمية  ...... ( على1رقم ) يشير .131

 محمية بها يوجد محافظة إلى الخريطة على( 1) رقم يشير .131

 ............... محافظة وهى  طبيعية

 

  المكان الذي ال ينتمي للمجموعة التالية مع ذكر السبب استبعد .133

 محمية نبق( –برج القاهرة  -وادي الحيتان -المتحجرة ) الغابة

 سبًبا واحًدا ألهمية قائمة الترث العالمي  حدد .131

 تفسيًرا لبناء القالع والحصون في مناطق مختلفة في مصر قديًما. اكتب .180

  اهتمام اليونسكو بمناطق التراث العالمي التي حددتها على قائمتها. اكتب نتيجة واحدة  ترتبت على .187

 سبًبا واحًدا لتسجيل الحكومة المصرية منطقة وادي الريان كمحمية طبيعية اكتب .111

 دليالً واحًدا على اهتمام سكان محافظة الفيوم بمحمية وادي الريان اكتب .111

 . دليالً واحًدا على اهتمام اليونسكو بالمناطق التراثية حول العالم اكتب .192

  ؟ماذا تتوقع إذا أهملت الدولة المناطق التراثية بها .193

 كنت من سكان الفيوم ماذا تفعل للحفاظ على محمية وادي الريان؟ إذا .111

 اكتب سبًبا واحًدا الهتمام سكان الفيوم بمنطقة وادي الريان  .111

المواقع بين التراث الطبيعي والثقافي في الجدول التالي ، مستعيًنا ببنك الكلمات التالى .  ) قارن  .113

الغابة المتحجرة  –قلعة صالح الدين  -محمية رأس محمد –الصناعات والحرف التراثية  - الطبيعية الجميلة
 برج القاهرة ( –

 
 
 
 
 
 

 التراث الثقافي التراث الطبيعي

ذات القيمة العالمية  ............يشمل  -
التي لم يتدخل اإلنسان في صناعتها أو 

  التأثير فيها
 

يشمل .......... وعادات وتقاليد  -
الشعوب واألماكن السياحية واألثرية 

 ذات القيمة العظيمة 
 

 من أمثلتها : ............ - من أمثلتها: .......... -
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 الدرس الثاني: األماكن التراثية في بلدنا.

 أمام العبارة غير الصحيحةالسؤال األول: اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( 

 (    )  تعد مدينة طيبة من المواقع التراثية المسجلة على خريطة التراث العالمي. .577
 (    )  معبد  الدير البحري من أقدم األديرة  الدينية في مصر. .578
 (    .)العالم في التراثية المدن وأكبر من أهم  منطقة القاهرة التاريخية  .579
 (      إنقاذ معبد إيزيس بجزيرة فيلة.)منظمة اليونسكو في  ساهمت .583
  (      الدير الموجود بالصورة من أقدم األديرة في مصر. )   .111

 
 
 
 
 
 

 (      )  يرجع تاريخ منطقة أبومينا باإلسكندرية إلى الحضارة المصرية القديمة. .582
 (      قطع صخرية )الحيتان مجموعة من األشجار المتحجرة على شكل  وادي تضم منطقة .580
 (     ) العالمي التراث قائمة ضمن لتكون والممي زة فريدةال بعض األماكن اليونسكو تختار .584

 

 

 

 

 السؤال الثاني: ضع خًطا تحت  اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

السد -التراثية المسجلة على خريطة التراث العالمي لليونسكو في مصر......)وادي الحيتان المواقع من .581
 الحاجز المرجاني(-برج القاهرة-العالى

 مرسى مطروح(-البحر األحمر-جنوب سيناء-ي محافظة .....)شمال سيناءسانت كاترين ف دير يقع .586

 دير سانت كاترين
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التراثية المصرية المهددة بتآكل التربة والمباني هي  المناطقتشير الصورة المقابلة إلى أحد  .111
  ................ 

)منطقة أبو مينا ـ وادي الحيتان ـ معبد أبو سمبل ـ 
 دير سانت كاترين(

 

 

 

 

 

مليون سنة فإنك ستزور  43إذا أردت االستمتاع بشكل هياكل الحيتان التي تكونت في مصر منذ  .588
 ة  ..........إحدى المحميات الطبيعية في محافظ

 أسوان(  -الفيوم  –البحيرة  –)القاهرة                      

 منظمة اليونسكو فى إنقاذ إحدى المناطق األثرية في مصر من الغرق وهي   ....  أسهمت .589
منطقة أبو  –دير سانت كاترين  -سمبل أبو معبد)

 وادى الريان ( –مينا 
 

مدينة من أكبر ( على الخريطة إلى 1يشير رقم ) .111
 المدن التراثية في العالم وهي.........

  طابا  ( –القاهرة  –اإلسكندرية  –) السويس  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السؤال الثالث: أجب عن األسئة التالية

  منطقة وادي الحيتان على قائمة التراث عالمي. اكتب تفسيًرا واحًدا إلدراج .595
 المكان الذى ال ينتمى للمجموعة التالية مع ذكر السبب.  استبعد .592

  (  المتحف المصرى الكبير –معبد أبو سمبل  –منطقة أبو مينا  –)دير سانت كاترين 

1 
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1 

3 

2 
4 

 إذا ارتفعت درجات الحرارة وزاد منسوب المياه في  المناطق اآلثرية بمصر؟ يحدثماذا  .590
 .عالمي تراث كموقع مينا أبو منطقة اكتب تفسيًرا واحًدا ألهمية .594
 . بالخطر مهددة مينا أبو منطقة:  يلى لما واحًدا تفسيًرا اكتب .591
 .الكباش طريق القدماء المصريين إلنشاء واحًدا تفسيًرا اكتب .596
 السد العالى وآثار النوبة؟  بين العالقةما  .597
 واحًدا للحفاظ على المناطق األثرية .  مقترًحااكتب  .598

 وضح عليها مدلول األرقام التاليةمحافظات جمهورية مصر العربية  ثم خريطة  الحظ 

( على الخريطة إلى محافظة بها 5رقم ) يشير .111
أثرى مسجل على قائمة التراث العالمي  وهى  موقع

 محافظة .......

( إلى واحدة من أكبر المدن 2رقم ) يشير .233
 اثية في العالم  وهى مدينة....  التر 

آثرية معرضة لتآكل  ( لمنطقة0رقم ) يشير .235
 لتربة والمباني وهى منطقة ....  ا
 وعظام هياكل( لمحمية تضم 4رقم ) يشير .232

توجد في  أخرى ألسماك ضخمة وحفريات لحيتان
  محافظة .....
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 األماكن السياحية واألثريةالدرس الثالث: 

 العبارة غير الصحيحةالسؤال األول: اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام 

 (     بنى المصريون القدماء األهرامات شرق البحر األحمر لتكون بعيدة عن الفيضان ) .211
 (    شيدت الكنيسة المعلقة على أحد األبراج الجنوبية  لحصن بابليون ) .211
 (     بنى عمر بن الخطاب جامعه المعروف في حي مصر القديمة  بعد الفتح اإلسالمي لمصر ) .211

 

البرج المشار إليه بالصورة المقابلة  فى   الراحل نعوم شبيبصمم المهندس  .213
  (    محافظة القاهرة )

 

 

 (     ) على شكل زهرة اللوتس برج القاهرةتم تشييد  .211
 
صمم الملك خوفو التمثال المشار إليه فى الصورة المقابلة  .211

 (     بمحافظة الجيزة .)

 

 

 

 

 

بالمحافظة المشار إليها يوجد المتحف القومي للحضارة  .211
 (      على الخريطة )
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 السؤال الثاني: ضع خًطا تحت  اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 جزيرة ..........يوجد برج القاهرة في  .211
  الروضة( -الزمالك -شدوان -)فرعون      

 يوجد المتحف القومي للحضارة في مدينة ...........  .211
 أكتوبر( -شرم الشيخ -الفسطاط –)المعادي      

 تم بناء الكنيسة المعلقة على أحد األبراج الجنوبية لحصن بابليون ......... .212
 (الروماني -القبطي  –اليوناني  –)الفرعوني      

 اللوتسأى من الصور التالية تعبر  عن البرج المصمم على شكل زهرة   .211
  

 
  -ـ                   ـ                                  

 
  

                   
 

 لألهرامات الثالثة فإنك تشاهد آثار ترجع للحضارة ....... عند زيارتك  .211
 القبطية(. -الرومانية -اليونانية -)المصرية القديمة     

 تم بناء جامع عمرو بن العاص بمدينة الفسطاط في عهد الخليفة ......  .211
 عثمان بن عفان( -أبو بكر الصديق -عمر بن الخطاب -)عمر بن عبد العزيز     

 
 

 السؤال الثالث: أجب عن األسئة التالية

 الحظ الخريطة المقابلة واكتب مدلول األرقام على الخريطة

محافظة توجد بها مدينة أطلق عليها ( إلى 1يشير رقم ) .213
 لقب مدينة السالم هي ..........

  
 

( إلى محافظة يوجد بها تمثال أبو الهول 2يشير رقم ) .211
 ........... 

 
  
 حدد سبًبا واحًدا لبناء المصرين القدماء األهرامات على الضفة الغربية لنهر النيل .211

 
 قدماء همية األهرامات عند المصريين الألاكتب تفسيًرا  .211

 
 اكتب دليالً واحًدا على تنوع األماكن األثرية في حي مصر القديمة بالقاهرة  .228

 
ا. .221  اكتب سبًبا واحًدا ألهمية مدينة شرم الشيخ سياحّيً

 
 اعتقاد المصريين القدماء في البعث والخلود.  اكتب نتيجة واحدة ترتبت على .222
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 اكتب سبًبا واحًدا ألهمية منطقة مصر القديمة سياحًيا .221
  

 ما العالقة بين تنوع الحضارات التي ظهرت على أرض مصر والسياحة؟ .221

 (السياحة واقتصاد بلدناالدرس الرابع )

 السؤال األول: اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة غير الصحيحة

  (      إذا أردت حضور عرض فني عالمي فيمكنك زيارة معرض الكتاب الدولي.  ) .221
 (    الشخص الذى يحتاج إلى عالج واستجمام عليه زيارة العيون الكبريتية بسيوة. ) .226
  (     عند زيارتك ألهرامات الجيزة وشارع المعز وخان الخليلي فأنت تقوم بسياحة دينية.) .227
  (      عند زيارتك لمدينة دهب على ساحل البحر األحمر فأنت تقوم بسياحة عالجية.  ) .228
للمدينة المحددة على الخريطة فإنك  عند زيارتك .229

  (      ). تقوم  بسياحة ترفيهية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (      ) تشير الصورة المقابلة إلى  سياحة عالجية.   .203

 

  

 

 (     الصورة المقابلة تشير إلى السياحة الثقافية. )    .211

 

 

   ( )     عند زيارتك لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فأنت تقوم بسياحة عالجية .  .212

 (      إذا أرادت الدولة الحفاظ على المصدر األول للعمالت األجنبية فعليها بدعم األنشطة السياحية. ) .211

 (    كلما اتسع النشاط السياحى فى الدولة كلما ازدادت نسبة البطالة . )    .211

  (     ) دقية.إذا كنت مسؤالً عن تنشيط السياحة فى مصر فعليك تطوير وسائل النقل والمنشآت الفن .211

 ()      .كلما تطورت أساليب التسويق السياحى ووسائل المواصالت زادت األنشطة السياحية .213
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 (    التعامل اآلمن مع المخلفات بالمنشآت السياحية يضر السياحة المستدامة. ) .211
 (      ).حماية الشعاب المرجانية فى مصر تدعم السياحة المستدامة .211
 (     اإلسكندرية نوع من السياحة الترفيهية. )تمثل زيارتك لمكتبة  .211
 (    )تراعى المدونة العالمية ألخالقيات السياحة حقوق ذوى االحتياجات الخاصة واألطفال والشيوخ.  .211
يمكنك  ترشيح المنطقة الموضحة بالصورة المقابلة لزميك لالستمتاع  .211

 (     )بالسياحة الثقافية. 

 

 السؤال الثاني: ضع خًطا تحت  اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 

األجانب لمعرفة الجوانب الثقافية لمصر فإنك تقترح عليهم زيارة  .....           إذا أردت دعوة أصدقائك  .212
 شرم الشيخ(  –حديقة األزهر   – دار األوبرا –)شواطئ البحر األحمر 

 
 لمناطق السياحة العالجية  فى مصر فإنك تختار.....إذا قمت بتخطيط لرحلة سياحية  .211

 خان الخليلى( –المتحف المصرى   –مكتبة اإلسكندرية  – واحة سيوة)              
 

 إذا أردت التمتع بالمناظر الخالبة والشعاب المرجانية فعليك زيارة مدينة ....... .244
 العلمين(  –االسكندرية   –شرم الشيخ   –) مرسى مطروح             

 
 

العالجية فى عيون موسى  بالمحافظة تزدهر السياحة  .211
  (1 – 1 –  2  - 1رقم   ) 

 
 تنشط السياحة الثقافية بشارع المعز فى المحافظة رقم    .213

 

          (1 -  2  – 1 – 1)  
 

 

 مجموع الدخول التي تحققها األنشطة االقتصادية والخدمات بمصر يطلق عليها الدخل ......  .211
 ( القومى –الدولى  –المتوسط  –)الحقيقي       

 
 إذا رغب أحد أصدقائك فى قضاء إجازة ترفيهية فيمكنك توجيهه لزيارة   ....  .211

 معرض القاهرة الدولى للكتاب( –مجمع األديان  –طولون جامع أحمد بن  –)مدن البحر األحمر 
 

 بعض األمراض الجلدية يمكنه زيارة ..... الشخص الذى يعانى من  .211
 مدينة  القاهرة(. –مدينة اإلسكندرية  –الجيزة   –)واحة سيوة  

 
 تستهدف المدونة العالمية ألخالقيات السياحة تحقيق ....  .211

 السياحة الدينية( –السياحة المؤقتة  –السياحة المستدامة  –)السياحة الثقافية 
 

 
 يمثل حضور والدك مؤتمر النقل الذكى نموذج لـ .... .211
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 السياحة العالجية(  –سياحة المؤتمرات والمهرجانات  –السياحة الثقافية  –)السياحة الترفيهية 

 

 المصدر األول للعمالت األجنبية فى مصر يتثمل فى النشاط ....  .212
 ( السياحى –الصناعى   –الرعوى  –)الزراعى 

  

 السؤال الثالث: أجب عن األسئة التالية

 الحظ الخريطة المقابلة واستنتج

محافظة تتمتع بسياحة ( على الخريطة إلى 1يشير رقم ) .211
 ترفيهية وعالجية مًعا هي محافظة ...... 

 
( إلى محافظة تتمتع بازدهار مناطق السياحة 2يشير رقم ) .211

 الثقافية هي محافظة .......... 

 

 اكتب مقترًحا لتنمية السياحة فى محافظتك. .211
 
 

 حدد سبًبا واحًدا لضرورة زيارتك لمحافظة جنوب سيناء . .213
 

 اكتب تفسيًرا ألهمية السياحة فى مصر .259

 
 اكتب دلياًل واحًدا على اهتمام مصر بالتنمية السياحية   .250

 

 اكتب دلياًل واحًدا على دعم مصر السياحة المستدامة   .257

 

  

1 
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 الدرس الخامس: مسئوليتنا نحو تراث بلدنا.

 السؤال األول: اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة غير الصحيحة

 (    الكاميرا عند التقاط الصور يمكن أن يؤثر سلًبا على األماكن األثرية.)استخدام ضوء  .263
 (   يعد تناول الطعام والشراب بجوار المناطق األثرية أمر مقبول.) .265
تشير الصورة ألحد الجهود التى تقوم بها الدولة للحفاظ على  .262

 (    اآلثار.)

 

 

التراث تعد صيانة منطقة األهرامات من مشروعات تطوير  .260
 (     العمراني بالقاهرة.)

  

تشير الصورة ألحد المناطق األثرية التي قامت الدولة  .264
 (      بتطويرها في محافظة القاهرة.)

 

 

( على الخريطة إلى أحد أبرز المدن التراثية 5يشير رقم ) .261
 (     ) القديمة على مستوى العالم.
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 الصحيحة مما بين القوسين. ضع دائرة حول إجابة واحدة صحيحة.السؤال الثاني: اختر اإلجابة 

 االلتزام بـ....... عند زيارتك ألحد المناطق األثرية عليك  .266

 كتابة عبارات تذكارية على اآلثار( -حسن معاملة السياح-التقاط الصور بجوار اآلثار -)تصوير القطع األثرية

 تبذل الدولة جهوًدا كبيرة للحفاظ على المناطق اآلثرية منها ......    .267
تشجيع السكان  -استبدال اآلثار بالمناطق السكنية–ترميم المناطق األثرية  -)تشجيع االتجار في اآلثار

 للبحث عن اآلثار(
 .بأن يقوم بــ  ألحد األماكن األثرية زيارته عند زميلك تنصح .268

المحافظة على  -تسجيل زيارته على قطعة أثرية  -تناول األطعمة والمشروبات -ة)تصوير القطع األثري
 نظافة المكان(

 

 السؤال الثالث: أجب عن األسئة التالية

 اكتب تفسيًرا واحًدا الهتمام الدولة بتطوير منطقة األهرامات. .269
 اكتب أحد أدوارك كمواطن للحفاظ على اآلثار. .273
 لزيارة بالدنا.اكتب سبًبا واحًدا لقدوم السياح  .275
 اكتب تفسيًرا واحًدا  لمنع التقاط صور بالقرب من القطع األثرية. .272
 اكتب تفسيًرا واحًدا  الهتمام الدولة بالمناطق األثرية. .270
 اكتب تفسيًرا واحًدا الهتمام الدولة بتطوير مدينة القاهرة التاريخية .274
 يخية.اكتب تفسيًرا واحًدا  ألهمية مشروع تطوير مدينة القاهرة التار  .271
 للحفاظ على المناطق األثرية والسياحية في مصر.اكتب مقترًحا واحًدا  .276
 .باآلثار الخاصة القوانين بعض الدولة إلصداراكتب سبًبا واحًدا  .277
 ماذا يحدث إذا لم يتم تفعيل قوانين معاقبة التعدي على المناطق األثرية والسياحية؟ .278
 الدولة للحفاظ على المناطق اآلثرية والسياحية.اكتب دلياًل واحًدا على الجهود التي تبذلها  .279
 اهتمام الدولة بتطوير مدينة القاهرة التاريخية.على  واحًدااكتب دلياًل  .283
 جهود الدولة في تطوير منطقة األهرامات.اكتب دلياًل واحًدا على  .285
 ماذا تقول فى الموقف التالي؟ .282

 أثناء المشاركة في رحلة مدرسية شاهدت زميلك يحاول كتابة اسمه على أحد القطع اآلثرية. 
   وجه رسالة لصاحب محل للهدايا التذكارية يبيع منتجاته بأسعار عالية للسياح. .280
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 الوحدة الثالثة:وسائل النقل واالتصال في بلدنا.

 الدرس األول تطور وسائل النقل وتأثيرها في المجتمع.

 السؤال األول: اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة غير الصحيحة

 (    (  على الخريطة.)5نشئ متحف السكك الحديدية في المحافظة رقم )أ   .284

 

 

 

 

 

 (    تشير الصورة إلى أحد وسائل النقل المائي الحديثة.) .281

 

 

 (    تعد الدراجة البخارية من وسائل النقل النظيفة.) .286

 

 (      تشير الصورة ألحد أسرع وسائل النقل .) .287

 

 (   األشجار المربوطة باألعشاب المتينة في صناعة القوارب.)استخدم المصريون القدماء جذوع  .288
 (    تعد السفن أول وسيلة نقل مائي عرفها المصري القديم.) .289
 (      يعد مركب خوفو أقدم أثر مصنوع من الخشب في التاريخ اإلنساني.) .293
 (     أخذ الهكسوس العربات الحربية عن المصريين القدماء ) .295
 (     ) .التاريخ فى طائرة أول رايت األخوين طائرة كانت .292
 (     العالم )أسس بنك مصر أول شركة طيران في  .290
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 (       ( على الخريطة )5تم مد أول خط سكة حديد في مصر بين مدينة اإلسكندرية والمدينة رقم ) .294

 

 

 

 

 

 ال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين. ضع دائرة حول إجابة واحدة صحيحة.السؤ

 القوارب( -ناقالت النفط-الغواصات-استخدم المصريون القدماء وسائل النقل المائي مثل....  )البواخر .291
 تتضمن العملة الورقية التى أمامك وسيلة نقل أخذها المصريون القدماء عن ........  .296

 اإلنجليز(-الهكسوس-الروم-)الفرس

 

  

وسيلة نقل دخلت إلى مصر في عهد الخديوي  .297
 السيارات( –القوارب  –الطائرات  -توفيق وكانت تعمل بالبخار هي ..... )البواخر

 الحديدية المصرية ثاني خطوط تم مدها عالميًّا بعد خطوط السكك الحديدية في تعد السكك  .298
 الواليات المتحدة(  –فرنسا  –مملكة األردنية ال –)المملكة المتحدة       

 السفن( -القطارات-الطائرات-مصر أولى دول إفريقيا والشرق األوسط استخداًما لـ .....  )السيارات .299
 أرسلت حتشبسوت رحالتها التجارية إلى بالد بونت باستخدام ........ .033

 القطارات( -الطائرات-السفن-) السيارات   
 حالته التجارية إلى بالد فينيقيا باستخدام ........أرسل الملك سنفرو ر  .035

 القطارات( -الطائرات-السفن-) السيارات      
 المنيا(-اإلسكندرية-الجيزة-تم مد أول خط سكك حديد في مصر بين القاهرة و)السويس .032

 

 

 السؤال الثالث: أجب عن األسئة التالية

 ترتبت على الثورة الصناعية . واحدةاكتب نتيجة  .030
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 اكتب أهم استخدامات السفن في مصر القديمة. .034
 اكتب تفسيًرا واحًدا ألهمية السكك الحديدية. .031
 ألهمية مبادرة دراجة لكل مواطن.اكتب سبًبا واحًدا  .036
 ؟ما العالقة بين زيادة استخدام السيارات والبيئة .037
 ألهمية وسائل النقل في حياة الشعوب. اكتب تفسيًرا واحًدا .038
  لتقليل اآلثار السلبية المترتبة على استخدام السيارات.اكتب مقترًحا واحًدا  .039

 (أنواع وسائل النقل فى حياتىالدرس الثاني )

 السؤال األول: اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة غير الصحيحة

 (      )عندما تستخدم الدولة وسائل نقل صديقة للبيئة فهى تحقق مفهوم النقل المستدام.    .053
 (      )   تعد مصر أولى الدول عربيًا وإفريقيًا فى إنشاء مترو األنفاق. .055
 (     ترتب على إنشاء الكبارى والمحاور زيادة زمن رحلة الوصول بين األماكن. )  .052
 (  )   يتميز النقل المائى عن غيره بأنه أسرع ولكنه مرتفع التكلفة.  .050
 (      ) يمكنك استخدام النقل الجوى عندما تريد نقل بضائع سريعة التلف. .054
 (     )   لتحقيق النقل المستدام قامت مصر بتحويل السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي إلى بنزين. .051
 (     )عين السخنة والعلمين مروًرا بالعاصمة اإلدارية الجديدة. يربط القطار الكهربائى بين ال .056
لتشجيع النقل المستدام يمكنك أن تقترح على والدك استخدام سيارته الخاصة بداًل من وسائل النقل  .057

 (   )   الجماعى.

 السؤال الثاني: ضع خًطا تحت  اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 التلوث علينا استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل ............للمحافظة على البيئة من  .133

 الفحم(  –الطاقة الشمسية  -البنزين  –)البترول 

  

إذا كنت ترغب فى نقل بضائع كبيرة الحجم وثقيلة  .133

النقل  -الوزن فعليك باختيار    .............    ) النقل البرى

 الشاحنات( -النقل الجوى  -المائى

عند التخطيط  لنزهة نيلية أنت وأسرتك فتنصح - .121

 باستخدام ....
 األتوبيس النهرى( -الغواصة   -السيارة   –) دراجة بخارية 

 
المحافظة التى بها مينائى الغردقة وسفاجا  هى  .121

  (1 – 1 –  2  - 1محافظة رقم   ) 

 

 تطوير الموانئ البحرية يساعد على  ............ .122
 اكتشاف مصادر للطاقة ( –ترشيد المياه  –تنوع المحاصيل   -)تنشيط التجارة

1 
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البرى  –النهرى  –تطوير الطريق الدائرى دليل على جهود الدولة بتطوير طرق النقل .... )البحرى  .121
 الجوى( –

 
 –أغلى وسائل النقل  –تنصح زميل لك باستخدام النقل المائى وذلك ألنه ..... )أرخص وسائل النقل  .121

 انتشاره بكل محافظات مصر( –أسرع وسائل النقل 
 

 
 الزراعية عبر موانئ البحر األحمر فعليك بالتوجه إلى ميناء ..... إذا أردت تصدير السلع  .121

 الغردقة( –بورتوفيق  –دمياط  –)اإلسكندرية 
 

 إذا أردت تصدير مصادر الطاقة عبر موانئ البحر المتوسط فعليك بالتوجه إلى ميناء .....  .123
 الغردقة( –السويس  –دمياط  –)سفاجا 

 

 السؤال الثالث: أجب عن األسئة التالية

 تفسيًرا واحًدا الهتمام مصر بإنشاء الكبارى والطرق. اكتب .329
 

 تفسيًرا واحًدا الهتمام مصر بتطوير الموانئ البحرية. اكتب .320
 

 حالة واحدة يفضل فيها استخدام النقل المائى اكتب- .121
 

 حالة واحدة يفضل فيها استخدام النقل الجوى اكتب .111
 

 استخدام وسائل النقل المستدام نتيجة واحدة ترتبت على اكتب .331
 

 .اكتب دليالً واحًدا على أن مصر تدعم النقل المستدام  .112
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 بلدنا في واالتصال النقل وسائلالوحدة الثالثة:  

 النقل( وسائل استخدام وأخالقيات قواعدالدرس الثالث )

 

 السؤال األول: اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة غير الصحيحة

 (    وجود محطة وقود )إذا رأيت العالمة المرورية              على الطريق فهذا يعني  .000
 

 (     )إذا كنت قائد سيارة ورأيت تلك العالمة المرورية               فعليك عدم التوقف نهائيًّا    .004
          

  (      تشير العالمة المرورية                 إلى أحد العالمات المرورية التحذيرية ) .001
 

  (      الضوئية الدائرية لونها أخضر فعليك التوقف فوًرا )إذا كنت قائد سيارة و رأيت إشارة المرور  .006
  (     يمكنك عبور الطريق إذا كانت إشارة المرور الضوئية الدائرية لونها أخضر )  .007
  (     ) تساعد عالمات المرور الضوئية على شكل إنسان على تنظيم عبور المشاة  .008
 (    توضح عالمات المرور األرضية مسار تحرك السيارات )  .009

 

 السؤال الثاني: ضع خًطا تحت  اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 أي مما يلي يعد من اآلداب العامة الستخدام وسائل النقل .111
السرعة في تهدئة  –استخدام آلة التنبيه  -العبور من مناطق عبور المشاه –المقاعد لكبار السن  ترك)

 المناطق السكنية(
 يجب تهدئة السرعة عند رؤية العالمة المرورية ........... .111

 
 

                  (-                 -                 -                 ) 
                      

 يجب عليك عند عبور الطريق االلتزام بقواعد عبور المشاه مثل ..... .112
 استخدام آلة تنبيه( –السير وسط الطريق  -ترك المقاعد لكبار السن -اري العبور)استخدام كب

 
 وضعت الدولة كاميرات على الطرق وملصقات إلكترونية على كل سيارة بهدف ......... .111

حصر أماكن الكثافات  -حصر أماكن الكثافات السكانية -مراقبة حوادث الطرق  -)تنظيم عبور المشاه
 المرورية(
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 السؤال الثالث: أجب عن األسئلة التالية

 . حدد سبًبا واحًدا لضرورة االلتزام بقواعد وآداب المرور  .111
  

 صدار الدولة لقانون المروراكتب تفسيًرا إل .111
 

 ماذا يحدث إذا لم تهتم الدولة بوضع كاميرات على الطرق- .113
 ماذا تقول في الموقف التالي؟  .111

 أحمرطفل يعبر الطريق واشارة المشاة لونها 
 ماذا تقول في الموقف التالي؟  .111

 مجموعة أطفال يلعبون بالكرة في الشارع       
 

 ماذا تقول في الموقف التالي؟  .111

 مجموعة أطفال يقذفون الحجارة على نوافذ القطارات      

 
 ماذا تقول في الموقف التالي؟  .111

 شخص يتحدث في الهاتف  أثناء قيادة السيارة        

 الموقف التالي؟ما رأيك في  .111
 شخص يساعد امرأة عجوز في عبور الطريق.

اكتب دليالً واحًدا على صحة العبارة التالية  )تبذل الدولة المصرية جهوًدا كبيرة لتنظيم حركة المرور  .112
 وتقليل حوادث الطريق( 

 

 بلدنا في واالتصال النقل وسائلالوحدة الثالثة:  

 المجتمع( في وتأثيرها االتصال وسائل تطّورالدرس الرابع )

 السؤال األول: اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة غير الصحيحة

 (  إذا أردت استخراج شهادة ميالد إلكترونية يمكنك استخراجها من خالل موقع بنك مصر )  .010
 (     ) أصبح التواصل أسهل وأسرع في الحديث بعد اختراع شبكة اإلنترنت     .014
 (     انتشر استخدام الحمام الزاجل في إرسال الرسائل بعد ظهور البريد )  .011
  (     بدأت العصور التاريخية بمعرفة اإلنسان للكتابة                  )  .016
                    (     استخدم اإلنسان الطبول إلرسال إشارات تحذيرية لآلخرين خالل عصور ما قبل التاريخ ) .017
  (      ساعد التطور العلمي وزارة الداخلية على مكافحة الجرائم   ) .018
  (     ) تم توصيل أول خط هاتفي في مصر بين القاهرة والسويس  .019
 (     تم االعتماد على الرسائل النصية في التواصل قبل إشارات الدخان )  .131
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 السؤال الثاني: ضع خًطا تحت  اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 استخدم اإلنسان قديًما في إرسال الرسائل ....... .381
 الحمام الزاجل( -البريد -الهاتف  -) النار

 
 يمكنك استخراج جواز سفر  من خالل موقع:  .132

 التحول الرقمي(  -منصة  مصر التعليمية -بوابة مصر الرقمية -)بنك المعرفة المصري 

 العنب( -الكتان -التوت -ب المصري القديم الرسائل على ورق )البرديتك .131
  

 الجيزة( –اإلسماعيلية  –اإلسكندرية  -م مد أول خط هاتفي في مصر بين القاهرة و..... )السويست .131
 

 استخدم اإلنسان للتواصل في عصور ما قبل التاريخ ............ .131

 ( التلغراف -التليفون -الطبول -)الرسائل النصية

 السؤال الثالث: أجب عن األسئلة التالية

 قديًما ستخدام الحمام الزاجل في إرسال الرسائلسبًبا واحًدا الحدد  .133
 

 اكتب اثنين من فوائد شبكة اإلنترنت. .131
 

 ما رأيك في الموقف التالي؟ .131
 تستخدم نهى الهاتف المحمول وقت طويل في األلعاب اإللكترونية

 ما رأيك في الموقف التالي؟ .131
كّل يوم، وإلخبار الجميع عن سبب عدم  يستخدم أشرف وسائل التواصل االجتماعي لنشر ما يفعله

 إعجابه بصديقه
  ترنتراع شبكة اإلنتم اختوقع الذي يحدث إذا لم يت .111
 اكتب نتيجة واحدة ترتبت على معرفة اإلنسان للكتابة .111
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